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عربي ودولي

المجل�س المركزي الفل�سطيني يقرر "تعليق االعتراف" ب�إ�سرائيل

24
العالم في

سـاعة

طرابلس

 20قتي ً
ال ح�صيلة ا�شتباكات مطار
معيتيقة بالعا�صمة الليبية

اندلع ��ت ا�شتب ��اكات �شر�س ��ة يف
العا�صمة الليبية طرابل�س (االثنني)،
م ��ا �أ�سف ��ر عن �سق ��وط  20قتي�ل ً�ا على
الأق ��ل ،و�إغ�ل�اق مط ��ار معيتيق ��ة،
و�إ�صاب ��ة طائ ��رات ب�أ�ض ��رار ،خ�ل�ال
م ��ا و�صفت ��ه احلكومة ب�أن ��ه "حماولة
فا�شل ��ة لتهريب مت�شددي ��ن من �سجن
جم ��اور"  .و�أدى الهجوم �إىل ن�شوب
�أعنف اقتتال يف طرابل�س منذ �أ�شهر،
وتقوي� ��ض ما تردده حكوم ��ة الوفاق
الوطني املُع�ت�رف بها دولي� � ًا من �أنها
حقق ��ت اال�ستق ��رار �إىل ح ��د كبري يف
املدينة .كم ��ا ُي ّقو�ض العن ��ف م�ساعي
حكوم ��ة الوف ��اق لإقن ��اع البعث ��ات
الدبلوما�سي ��ة بالع ��ودة �إىل هن ��اك.
و�أمكن �سم ��اع دوي الأ�سلحة النارية
والقذائف املدفعية م ��ن و�سط املدينة
يف �ساعة مبكرة من �صباح (االثنني).
وقال ��ت �سلطات مط ��ار معيتيقة ،التي
ت�ش ��رف على احلركة اجلوي ��ة املدنية
م ��ن العا�صم ��ة و�إليها� ،إن ��ه مت تعليق

بيونغ يانغ

عبا�س يلقي كلمته يف اجتماع املجل�س املركزي الفل�سطيني� ...أ.ف.ب
غ��زة -رام اهلل  -مو�سك��و� /أ ف
ب  -رويترز
ق ��رر المجل�س المركزي الفل�سطيني م�ساء
(االثني ��ن) ،في ختام اجتم ��اع في رام الله
بال�ضف ��ة الغربية المحتل ��ة تكليف اللجنة
التنفيذي ��ة لمنظم ��ة التحري ��ر «تعلي ��ق
االعت ��راف» ب�إ�سرائي ��ل ،حت ��ى اعترافه ��ا
بدولة فل�سطين ،رد ًا على القرار الأميركي
في �ش�أن القد�س.
وق ��ال المجل� ��س ف ��ي بي ��ان ختام ��ي ،ان ��ه
"كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفل�سطيني ��ة تعليق االعت ��راف با�سرائيل
حت ��ى اعترافها بدولة فل�سطين على حدود
الع ��ام  ،1967و�إلغ ��اء ق ��رار �ض ��م القد�س
ال�شرقية ووقف اال�ستيطان" .
و�أ�ض ��اف انه ق ��رر بن ��اء على ذل ��ك اعتبار
"الفت ��رة االنتقالي ��ة الت ��ي ن�ص ��ت عليه ��ا
االتفاقات الموقعة في �أو�سلو ،والقاهرة،
ووا�شنطن ،بما انطوت عليه من التزامات
لم تعد قائمة".
وج ��دد المجل�س "قراره بوق ��ف التن�سيق
الأمني بكافة �أ�شكاله ،واالنفكاك من عالقة

التبعي ��ة االقت�صادي ��ة التي كر�سه ��ا اتفاق
باري�س االقت�صادي" .
وكان المجل�س المركزي ق ّرر العام 2015
�إنهاء التع ��اون الأمني مع ا�سرائيل ،وهو
�أي�ض ��ا جان ��ب مه ��م ج ��د ًا من العالق ��ة بين
الطرفي ��ن ،لك ��ن الق ��رار بق ��ي حب ��ر ًا على
ورق.
و�ص ��وّ ت  74ع�ض ��و ًا ل�صال ��ح الق ��رار،
وعار�ض ��ه اثنان ،بينما امتن ��ع  12ع�ضوا
عن الت�صويت.
وكان المجل� ��س المرك ��زي اجتم ��ع خ�ل�ال
اليومي ��ن الما�ضيي ��ن ،لبح ��ث ال ��رد عل ��ى
ما و�صف ��ه الرئي� ��س الفل�سطين ��ي محمود
عبا�س بـ «�صفعة الع�ص ��ر» ،في ا�شارة الى
جهود ال�سالم التي يقودها ترامب.
وكرر عبا� ��س رف�ضه للو�ساط ��ة االميركية
الأح ��د الما�ض ��ي ،متهم� � ًا ا�سرائي ��ل اي�ضا
ب�أنه ��ا «انه ��ت» اتفاق ��ات او�سل ��و لل�س�ل�ام
للحك ��م الذات ��ي الفل�سطيني الت ��ي وقعتها
م ��ع منظم ��ة التحري ��ر الفل�سطيني ��ة العام
.1993
و�أك ��د المجل� ��س "رف�ض ��ه االعت ��راف
ب�إ�سرائي ��ل دول ��ة يهودي ��ة ،ورف� ��ض �أي

طروح ��ات �أو �أف ��كار للحل ��ول االنتقالي ��ة
�أو المراح ��ل الموقت ��ة بما فيه ��ا ما ي�سمى
بالدولة ذات الحدود الموقتة".
وفي قراره ،جدد المجل�س «�إدانة ورف�ض»
ق ��رار ترام ��ب االعتراف بالقد� ��س عا�صمة
لإ�سرائي ��ل ،ونق ��ل ال�سف ��ارة االميركي ��ة
الى المدين ��ة المقد�سة ،م�ؤك ��دا �إن االدارة
االميركي ��ة "فق ��دت به ��ذا الق ��رار �أهليته ��ا
وراع لعملية ال�سالم ،ولن تكون
كو�سي ��ط ٍ
�شريك ًا في هذه العملية �إال بعد �إلغائه".
وانتق ��د عبا� ��س ال�سفي ��ر الأميرك ��ي ف ��ي
ا�سرائي ��ل ديفي ��د فريدم ��ان ،وال�سفي ��رة
االميركي ��ة ف ��ي االم ��م المتح ��دة نيك ��ي
هايل ��ي لمواقفهما الداعم ��ة تمام ًا للموقف
اال�سرائيلي.
ورد ًا عل ��ى اته ��ام ترام ��ب للفل�سطينيي ��ن
برف� ��ض المفاو�ض ��ات ،ا�ستنك ��ر عبا� ��س
قائ ًال" :متى رف�ضنا؟" .
م ��ن جانبه ،ر�أى رئي�س ال ��وزراء بنيامين
نتانياه ��و �إن "عبا� ��س ك�ش ��ف النق ��اب عن
الحقيق ��ة الب�سيطة الت ��ي �أعمل جاهد ًا منذ
�سن ��وات طويل ��ة عل ��ى غر�سه ��ا ف ��ي قلوب
النا�س ،ومفاده ��ا �أن جذور ال�صراع بيننا

وبي ��ن الفل�سطينيي ��ن تع ��ود �إل ��ى الرف�ض
الفل�سطين ��ي الدائ ��م لالعت ��راف بدول ��ة
ال�شعب اليهودي مهما كانت حدودها".
بدوره ،اعتب ��ر وزير الدف ��اع اال�سرائيلي
افيغ ��دور ليبرم ��ان ان ه ��ذه الت�صريحات
ت�شي ��ر ال ��ى �أن الرئي� ��س الفل�سطيني «فقد
عقله ويتخلى عن المفاو�ضات" .
ورد ًا عل ��ى ت�صريح ��ات عبا� ��س ،ق ��ال
االتح ��اد االوروب ��ي �إن موقف ��ه لح ��ل
ال�ص ��راع يبقى"مبنيا على �أ�سا�س اتفاقات
او�سلو".
واك ��دت الناطق ��ة با�سم با�س ��م المفو�ضية
الأوروبي ��ة ماي ��ا كو�سيان�سيت� ��ش
لل�صحافيين في بروك�سل� ،أن «حل دولتين
متفاو�ض علي ��ه يحقق تطلعات الجانبين،
�إ�سرائيل وفل�سطين ،هو الطريقة الوحيدة
الواقعي ��ة لتحقيق ال�س�ل�ام الدائم والأمن
ال ��ذي ي�ستحق ��ه كل م ��ن اال�سرائيليي ��ن
والفل�سطينيين" .
و�أكد وزي ��ر الخارجية الرو�س ��ي �سيرغي
الفروف �أنه «يتفه ��م» ت�صريحات الرئي�س
الفل�سطين ��ي محم ��ود عبا�س ال ��ذي اعتبر
خطة ترامب الجديدة لل�سالم مع ا�سرائيل

صحافة عالمية

ب�أنها "�صفعة الع�صر" .
وقال ف ��ي م�ؤتمر �صحاف ��ي« :نتفهم تماماً
م ��ا ي�شع ��ر ب ��ه الفل�سطيني ��ون حالي� � ًا .لقد
قدموا تن ��ازالت من جانب واح ��د ،واحد ًا
تل ��و الآخر على مدى ال�سن ��وات الأخيرة،
م ��ن دون الح�ص ��ول عل ��ى �أي �ش ��يء ف ��ي
المقابل".
و�أ�ض ��اف« :خالل الأ�شهر الأخيرة� ،سمعنا
مرار ًا عن �أن الواليات المتحدة على و�شك
اعالن اتفاق كبي ��ر ( )...ير�ضي الجميع»،
م�شي ��ر ًا الى �أنه "ل ��م ير �أو ي�سم ��ع عن �أي
�شيء في هذا االتجاه" .
وبح�سب الفروف ،فان رو�سيا التي كانت
م�ستع ��دة ال�ست�ضاف ��ة محادث ��ات مبا�شرة
بين اال�سرائيليي ��ن والفل�سطينيين ،نددت
بقرار ترامب حول القد�س.
وقال الفروف �إن فر�ص ا�ستئناف الحوار
المبا�ش ��ر بي ��ن الطرفين «معدوم ��ة تقريب ًا
نظ ��ر ًا �إلى الو�ض ��ع الحالي» ،م�شي ��ر ًا الى
رغبته «في الم�ستقبل القريب في الت�شاور
مع �شركائنا ف ��ي اللجنة الرباعية» لل�شرق
الأو�س ��ط وهم االتح ��اد الأوروبي والأمم
المتحدة والواليات المتحدة.

International Press

وول �سرتيت جورنال :وا�شنطن
تتجه لتطوير �أ�سلحة نووية جديدة
ذكرت �صحيفة وول �سرتيت جورنال �أن البنتاغون يخطط لتطوير اثنني من
الأ�سلح ��ة النووية البحرية اجلديدة للرد على الق ��درات الع�سكرية املتنامية
لكال م ��ن رو�سي ��ا وال�صني ،ذل ��ك بح�سب مراجع ��ة وزارة الدف ��اع الأمريكية
ل�سرتاتيجيتها النووية.
و�أ�ضاف ��ت ال�صحيف ��ة� ،أن اخلط ��وة حظي ��ت بنقا� ��ش وا�سع ب�ش� ��أن م�ستقبل
ال�سرتاتيجي ��ة النووي ��ة ف ��ى الواليات املتح ��دة يف الوقت ال ��ذي تواجه فيه
الب�ل�اد تهديد �إنت�ش ��ار الأ�سلحة النووي ��ة ،ال�سيما من كوري ��ا ال�شمالية التي
ت�سع ��ى لتو�سي ��ع تر�سان ��ة �أ�سلحته ��ا النووي ��ة وتطوير ال�صواري ��خ طويلة
املدى.
ويقول م�ؤي ��دو خطة البنتاجون� ،إنه حان الوقت للواليات املتحدة لتحديث
قواته ��ا النووي ��ة للتعام ��ل م ��ع التهديدات امل�ستج ��دة بعد عق ��ود من احلرب
الب ��اردة .غ�ي�ر �أن املنتق ��دون يعرب ��ون ع ��ن قلقه ��م �أن بح ��ث البنتاغون عن
خيارات نووية �أكرث مرونة ميكن �أن يقل�ص عتبة تقوي�ض �إ�ستخدامهم.

الغارديان :ا�ستمرار البحث عن �أبو بكر البغدادي
قال ��ت �صحيف ��ة "الغاردي ��ان"
الربيطاني ��ة� ،إنه برغ ��م الهزائم
التي تعر�ض له ��ا تنظيم داع�ش
يف �سوري ��ا والع ��راق وانهي ��ار
حل ��م اخلالف ��ة� ،إال �أن زعي ��م
التنظيم ما ي ��زال طليقا متحدي ًا
جميع اجله ��ود املبذولة للقب�ض
عليه.
و�أو�ضحت �أن عددا غري م�سبوق
م ��ن جوا�سي�س الع ��امل طاردوا
�أبو بكر البغدادي خالل الثالثة
�أعوام املا�ضية دون جدوى.
وقال ��ت ال�صحيف ��ة� ،إن �أك�ث�ر
املطلوب�ي�ن على هذا الكوكب مت
تتبعه ثالث مرات على الأقل يف

الأ�شه ��ر الـ  18املا�ضية وحدها.
ورغ ��م �إحاطته ب�شبك ��ة حماية،
�إال �أن الزعيم املنعزل �شوهد يف
�أماكن �أخرى.
واعتربت ال�صحيف ��ة �أن وجود
ه ��ارب يف الع�ص ��ر الرقم ��ي ل ��ه
�أوجه ق�صور وا�ضحة.
و�أ�ش ��ارت ال�صحيف ��ة �إىل �أن
خط� ��أ واح ��د يف  45ثاني ��ة يف
 3ت�شري ��ن الث ��اين  2016كل ��ف
البغ ��دادى تقريب ��ا "اخلالف ��ة"
قبل انهياره العام املا�ضي ،ومع
تقدم القوات العراقية والكردية
يف املو�ص ��ل ،حم ��ل البغ ��دادي
رادي ��و حمم ��ول يف قري ��ة ب�ي�ن

غ ��رب املدين ��ة وبل ��دة تلعف ��ر،
وطالب �أتباعه بالثبات.
وق ��ال م�س� ��ؤول كبري ف ��ى �إقليم
كرد�ست ��ان ال ��ذى ر�ص ��د املكاملة
"حت ��دث ملدة  45ثانية ثم �أخذ
حرا�س ��ه الرادي ��و من ��ه لأنه ��م
�أدرك ��وا م ��ا فعل ��ه" .ورغ ��م �أن
اجلوا�سي� ��س الذي ��ن يتبعون ��ه
عرف ��وا موقع ��ه �إال �أن حرا�س ��ه
كانوا �أ�سرع ونقلوه.
وخالل �صعود و�سقوط داع�ش،
ا�ستم ��ر النقا� ��ش يف دوائ ��ر
اال�ستخب ��ارات ح ��ول م ��ا �إذا
كانت حياة البغ ��دادي �أو موته
�سيحدث فرق ًا يف التنظيم ،وما

�إذا كان الأخ�ي�ر ال ي ��زال ي�شكل
تهديد ًا للنظام الإقليمي والأمن
العاملي.
وقال �أحد كبار رجال املخابرات
الإقليمي ��ة �إن م�ست ��وى التهديد
من التنظيم مل يتغري ،و�أن بقاء
البغدادي على قيد احلياة ميكن
�أن ي�ستخدم ��ه �أتباع ��ه كن ��داء
جماعى للتجنيد.
و�أو�ض ��ح امل�س�ؤول ��ون �إن
الف ��رع امل�س�ؤول ع ��ن التخطيط
للهجم ��ات يف اخل ��ارج مل يبدو
�أن ��ه ت�أث ��ر ب� ��أي �ش ��كل يذكر من
اخل�سائ ��ر الت ��ي تعر� ��ض له ��ا
التنظيم على الأر�ض.

وا�شنطن بو�ست :مراقبة ماليني الأمريكيني عن طريق �سياراتهم
قال ��ت �صحيف ��ة "وا�شنط ��ن بو�س ��ت"� ،إن ع�ش ��رات
املالي�ي�ن م ��ن الأمريكي�ي�ن يت ��م مراقبتهم م ��ن خالل
�سياراته ��م ،ح�سبم ��ا يق ��ول خ�ب�راء اخل�صو�صي ��ة،
م ��ع تعقب �ش ��ركات ال�سي ��ارات حلركاته ��م اليومية
ومعرفة ال�سرعة التى يق ��ودون بها و�أين يذهبون،
مما يحول ال�سي ��ارات �إىل �أجه ��زة كمبيوتر ت�سمح
بالو�ص ��ول �إىل الع ��ادات ال�شخ�صي ��ة للأف ��راد �أكرث
حتى مما تفعل الهواتف الذكية.

فم ��ن خ�ل�ال مراقب ��ة التح ��ركات اليومي ��ة ت�ستطيع
�شرك ��ة �صناع ��ة ال�سي ��ارات تفري ��غ كمي ��ة هائلة من
املعلوم ��ات ال�شخ�صية عن الأف ��راد ،وميكن لل�شركة
�أن حت ��دد الأماكن التي يت�سوق منه ��ا والطق�س يف
ال�ش ��ارع الذي يتواجد فيه وحتى ع ��دد املرات التي
ي�ضع فيها حزام الأمان ،وما كان يفعله قبل حلظات
من اال�صطدام ،حال حدوثه ،ومعرفة حتى وزنه.
وقال ��ت "وا�شنط ��ن بو�س ��ت"� ،إن ��ه عل ��ى الرغم من

�أن ال�سائق�ي�ن رمب ��ا مل يكون ��وا مدركني لذل ��ك ،ف�أن
ع�ش ��رات املالي�ي�ن م ��ن ال�سي ��ارات الأمريكي ��ة يت ��م
مراقبتها ،كما يقول اخل�ب�راء ،ويزداد الرقم مع كل
�سيارة جديدة يتم بيعه ��ا �أو ت�أجريها ..والنتيجة،
وح�سبم ��ا تقول ال�صحيفة ،ه ��ي �أن �شركات �صناعة
ل�سي ��ارات حتول ��ت �إىل م�ص ��در ق ��وى للبيان ��ات
ال�شخ�صي ��ة الدقيق ��ة ،وغالب ��ا دون عل ��م املالك ،مما
يحول ال�سي ��ارات من ماكينة ت�ساعدن ��ا على ال�سفر

�إىل جه ��از كمبيوت ��ر متط ��ور عل ��ى عج�ل�ات يتي ��ح
الو�ص ��ول لعاداتن ��ا ال�شخ�صي ��ة و�سلوكنا �أكرث مما
تفعل �أجهزة الهواتف الذكية.
وتق ��ول ليزا جوي رو�سرن ،م�س�ؤولة الت�سويق يف
�شرك ��ة اوتونومو ،الت ��ي تبيع ال�سي ��ارات املت�صلة
بالبيانات� ،إن ما يدركه م�صنعو ال�سيارات الآن هو
�أنهم مل يعودوا �شركات ت�صنيع �أجهزة فقط ،بل هم
�شركات برجميات.

الرح�ل�ات حت ��ى �إ�شع ��ار �آخ ��ر .وكان
املط ��ار خالي ًا ع�صر �أم� ��س حني هد�أت
اال�شتب ��اكات بدرج ��ة كب�ي�رة .وحلق
طي ��ارون بع ��دد م ��ن الطائ ��رات ع�ب�ر
العا�صم ��ة �إىل املطار ال ��دويل ،املغلق
منذ عام  ،2014ب�سبب ما حلق به من
�أ�ضرار جراء قتال �سابق ،يف حماولة
حلمايتها .و�شاه ��د مرا�سل «رويرتز»
طائرة من ط ��راز «�إيربا�ص �إيه »319
تابع ��ة ل�شرك ��ة اخلط ��وط اجلوي ��ة
الأفريقي ��ة الليبية يف �إحدى احلظائر
مبط ��ار معيتيق ��ة ،وبه ��ا فج ��وة يف
ال�سقف بعد �إ�صابتها بنريان مدفعية.
و�أُ�صيب ��ت �أربع طائ ��رات �أُخرى على
الأق ��ل ب�أ�ض ��رار ب ��دا �أنه ��ا �أق ��ل جراء
�إطالق النار ،بينها طائرتان تديرهما
�شرك ��ة «الأجنح ��ة الليبي ��ة» للطريان
والأخريان تابعتان لطريان «الرباق»،
وهما من طراز «بوين ��ج  ،»737قالت
ال�شرك ��ة �إنهما كانت ��ا ت�ستعدان لرحلة
خارج البالد لل�صيانة.

كوريا ال�شمالية ت�صف تغريدة ترامب
حول الزر النووي بـ"نوبة جنون"
و�صف ��ت و�سائ ��ل الإع�ل�ام الت ��ي تديرها الدول ��ة يف كوري ��ا ال�شمالي ��ة تغريدة
الرئي� ��س الأمريك ��ي دونال ��د ترامب حول امتالك ��ه لزر نووي �أك�ب�ر مما ميلكه
الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جوجن �أون ب�أنها "نوبة جنون من ترامب".
وانتقدت "رودوجن �سنمون" ،ال�صحيفة الناطقة با�سم احلزب احلاكم الكوري
ال�شم ��ايل الرئي�س الأمريكي بعد �أن كتب على تويرت�" :أنا �أي�ضا لدي زر نووي
لكن ��ه �أكرب و�أقوى بكثري مما عندك ،وه ��و يعمل!" .واعتربت كوريا ال�شمالية،
الثالث ��اء� ،أن الكالم الأخري للرئي�س الأمريكي دونال ��د ترامب ،عن امتالكه لزر
ن ��ووي "�أكرب بكثري" من الزر املماثل ال ��ذي ميتلكه رئي�س كوريا ال�شمالية كيم
جوجن �أون ،لي�س �سوى "نباح كلب م�سعور".وو�صف تعليق ال�صحيفة ،الذي
�أوردته بايجاز وكالة االنباء املركزية الكورية ال�شمالية ،التغريدة ب�أنها "نوبة
جن ��ون" .وذك ��رت ال�صحيفة �إن "نوبة جنون ترام ��ب يف العام اجلديد يعك�س
احلال ��ة النف�سي ��ة اليائ�س ��ة للخا�سر الذي ف�ش ��ل يف التحقق من التق ��دم الن�شط
للجي�ش وال�شعب يف كوريا الدميقراطية" ،على حد و�صفها.

طهران

�إيران :ت�شكيل قوة جديدة مدعومة من
�أمريكا داخل �سوريا �سي�ؤجج احلرب
قالت �إيران �أم�س الثالثاء �إن ت�شكيل
قوة جديدة مدعوم ��ة من الواليات
املتح ��دة �أمريكا وقوامه ��ا � 30ألف
فرد داخل �سوريا ”�سي�ؤجج نريان
احلرب“ .ومياثل املوقف الإيراين
رد الفعل العنيف من جانب �سوريا
وتركيا ورو�سيا على اخلطة .ويوم
الأح ��د ق ��ال التحالف ال ��ذي تقوده
الوالي ��ات املتح ��دة �إن ��ه يعم ��ل مع
ف�صائ ��ل �سورية حليف ��ة له ،خا�صة
ق ��وات �سوري ��ا الدميقراطي ��ة التي
يقودها الكرد ،لت�شكيل قوة �ستعمل
عل ��ى امت ��داد احل ��دود م ��ع تركي ��ا
والع ��راق وكذل ��ك داخ ��ل �سوري ��ا.
ورد الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد

بريشتينا

بالتعه ��د ب�سح ��ق الق ��وة اجلدي ��دة
وطرد القوات الأمريكية من البالد.
وو�صفت رو�سي ��ا ،احلليف القوي
ل�سوري ��ا ،اخلط ��ط ب�أنه ��ا م�ؤام ��رة
لتفكي ��ك �سوريا وو�ض ��ع جزء منها
حتت ال�سيطرة الأمريكية وو�صفت
تركيا القوة ب�أنها ”جي�ش ترويع“.
وقال بهرام قا�سمي املتحدث با�سم
وزارة اخلارجي ��ة الإيراني ��ة �إن
تلك الق ��وة �ست�شع ��ل التوترات يف
�سوري ��ا .وتدع ��م �إي ��ران الأ�سد يف
احلرب الأهلية امل�ستمرة منذ قرابة
�سبع �سن ��وات �ضد قوات املعار�ضة
ومقاتل ��ي تنظي ��م داع� ��ش ب�إر�سال
الأ�سلحة واجلنود.

اغتيال زعيم ل�صرب كو�سوفو مدان
بجرائم حرب
ق ��ال مدع ع ��ام يف بري�شتين ��ا عا�صمة كو�سوف ��و �إن زعيم � ً�ا ل�صرب كو�سوف ��و ،كان �سيمثل
للمحاكم ��ة ،لق ��ي م�صرعه بالر�صا� ��ص خارج مكتب حزب ��ه يف مدين ��ة ميرتوفيت�شا �شمايل
البالد�،أم�س الثالثاء .وكان الزعيم �أوليفر �إيفانوفيت�ش ً
متهما يف ق�ضية مقتل �ألبان عرقيني
ً
خ�ل�ال احل ��رب الت ��ي دارت يف الفرتة ب�ي�ن عام ��ي  1998و .1999واحتجاج ��ا على مقتل
�إيفانوفيت�ش ،قالت �صربيا �إنها �ستن�سحب من جولة حمادثات جتري حاليا برعاية االحتاد
الأوروب ��ي بني بلغراد وبري�شتينا وتتناول تطبي ��ع العالقات بني اجلانبني .ودعا الرئي�س
ال�صربي �ألك�سن ��در فو�شيت�ش لعقد جل�سة طارئة ملجل�س الأمن القومي .وقال �شقيار �سيال،
وه ��و مدع عام يف ميرتوفيت�ش ��ا ،لرويرتز" :ب�إمكاين ت�أكيد وف ��اة �أوليفر �إيفانوفيت�ش من
ج ��راء طلقات ناري ��ة" .وقالت ماي ��ا كوت�سيان�شيت� ��ش ،املتحدثة با�سم م�س�ؤول ��ة ال�سيا�سة
اخلارجي ��ة باالحتاد الأوروبي� ،إن االحتاد يدين احل ��ادث ويدعو جميع الأطراف للهدوء.
و�أ�ضاف ��ت�" :إنن ��ا نتوق ��ع من �سلط ��ات �إنفاذ القان ��ون ذات ال�صل ��ة يف كو�سوف ��و �أال تدخر
جه ��دا يف العثور عل ��ى اجلناة وتقدميهم للعدال ��ة دون ت�أخري" .ويعرف ع ��ن �إيفانوفيت�ش
اعتدال ��ه بني ال�سيا�سيني من �ص ��رب كو�سوفو ،وكان ً
واحدا من ب�ي�ن امل�شاركني الرئي�سيني
يف حمادث ��ات م ��ع م�س� ��ؤويل حلف �شم ��ال الأطل�س ��ي والأمم املتحدة واالحت ��اد الأوروبي
الذي ��ن عا�شوا يف كو�سوف ��و بعد احل ��رب.ويف � 2016أُدين بارتكاب جرائ ��م حرب ترتبط
مبقت ��ل �أربعة �ألبان عرقيني خالل احلرب و�سُ جن لت�سع �سنوات .لكن حمكمة ق�ضت ب�إعادة
حماكمت ��ه ف�أطلق �سراحه العام املا�ض ��ي انتظارا ملحاكمة جديدة .وق ��ال ماركو جوريت�ش،
مدي ��ر مكت ��ب كو�سوف ��و بحكومة �صربي ��ا� ،إن مقت ��ل �إيفانوفيت� ��ش "عمل �إرهاب ��ي" .وقال
جوريت� ��ش ،ال ��ذي يح�ضر املحادث ��ات يف بروك�سل لوكالة �أنباء تاني ��وج" :هذا هجوم �ضد
ال�شعب ال�صربي بالكامل ،جرمية وعمل �إرهابي ينبغي و�سيتم عقابه".

